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Bolyai Nyári Akadémia – 2003 

 
 
  XI. kiadásához érkezett a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által 
évente megrendezésre kerülő Bolyai Nyári Akadémia. Az érdeklődés – mint minden 
évben – az idén is igencsak számottevő. Előző évek sikerei és az általánosnak 
mondható pozitív visszhang, valamint a megfogalmazott igényekre alapozva az idén 
olyan tematikákkal bővítettük programajánlatunkat, amelyek nagyobb érdeklődésre 
tartanak számot.  
 

 A 2002-es jubileumi évad rendezvénysorozatán 907 pedagógus vett részt a 
tanfolyamokon. Idei keretszámunk az előző évekhez hasonlóan 700 meg-
hirdetett helyet jelentett 27 tanfolyamra. Ez a keretszám a hazai peda-
gógusokra vonatkozik, de természetesen itt lesznek a felvidéki, vajdasági, 
kárpátaljai és anyaországi kollégák is. Ha az előadók és foglalkozásvezetők 
számát is figyelembe vesszük, várhatóan 1.000 fölötti lesz az idei Akadémián 
aktívan részt vevők száma. Ha már a számoknál tartunk, megjegyzendő, hogy 
a meghirdetett 700 helyre összesen 1.032 pályázat érkezett, így sajnos 
kénytelenek voltunk több mint 300 kolléga kérését visszautasítani azzal a 
megjegyzéssel, hogy számukra az ősz folyamán szervezünk hasonló 
programot, amit, ha óhajtanak, igénybe vehetnek. A túljelentkezés elsősorban 
az óvónők és tanítóknak meghirdetett programokon, valamint a nevelés-
lélektan és számítástechnika, multimédia témakörökben adódott. Egyetlen 
meghirdetett tanfolyam megszervezéséről mondtunk le, a filozófiát és társa-
dalomtudományokat tanító tanárokéról. A nagyon kis létszámú jelentkezés 
miatt úgy döntöttünk, hogy csak kétévenként szervezzük meg ezt a 
programot. 

 

 A helyek területi elosztásánál igyekeztünk a méltányosság és pozitív 
diszkrimináció elvét alkalmazni, elsősorban a szórványterületekről jelentkező 
kollégák pályázatait fogadtuk el. Továbbá szempont volt a három nagy területi 
egységben dolgozó és magyarul oktató pedagógusok létszáma és pedagógus-
szövetségi tagjaiknak a száma. Így a Székelyföldről jelentkező 637 peda-
gógusból 384-en (ide tartozik Bukarest és Csángóföld szórványa is), a Közép-
Erdélyből jelentkező 289 pedagógusból 207-en kapnak lehetőséget, míg a 
Partium és Bánát térségéből a 106 jelentkezőből mind a 106-on részt ve-
hetnek az általuk választott tanfolyamokon. Mint ahogy az előbbi adatok is 
mutatják, természetszerűleg a tömbmagyar megyékből, Hargita, Kovászna és 
Maros megyékből jelentkeztek a legtöbben, és sokkal kevesebben a más 
megyékből. 
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 A részvételi díj jelképes voltáról a továbbiakban sem szeretnénk lemondani, 
de igyekszünk pályázati úton a résztvevők teljes körű ingyenes ellátását 
biztosítani. Mint minden évben, idén is a támogatások legnagyobb részét a 
Magyar Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztályán elnyert 
pályázatunk biztosítja. Ugyanígy pályázati forrásból támogatja az Akadémia 
rendezvénysorozatát az anyaországi Apáczai Közalapítvány. A román taná-
roknak szóló tanfolyam megszervezésében pedig a hazai Kisebbségügyi 
Minisztérium nyújt segítséget. Előzetes számításaink szerint az Akadémia 
költségei több mint 2 milliárd lejbe kerülnek.  

 

 A programszervezők megkeresésére többnyire pozitívan válaszoltak azok a 
maguk területén elismert szakemberek, akiket felkértek az előadások, illetve 
gyakorlati foglalkozások levezetésére. Hazai és anyaországi főiskolai és egye-
temi előadók oktatják majd a kollégákat. 

 

 Programjaink helyszínei idén a következő központok, városok lesznek: 
Legtöbb programot, 13-at Csíkszeredában, 5 programot Szovátán, a Teleki 
Oktatási Központban, 4-et Székelyudvarhelyen, 3-at Sepsiszentgyörgyön, 1-1-
et pedig Brassóban és Segesváron szervezünk. 
A programok alatt igyekszünk olyan lehetőségeket is biztosítani, hogy a 
tanulás és tapasztalatszerzés mellett lehetőség nyíljon a kollégáknak a 
kikapcsolódásra is. A programszervezőktől függ, hogy milyen lehetőségeket 
ajánlanak, de több mint biztosra vehető, hogy mindegyikük beiktat tanulmányi 
kirándulást is a programba. Ezeket a kirándulásokat akkor tudjuk támogatni, 
ha a résztvevők is hozzájárulnak az utazási költségekhez. Ezenkívül kulturális 
rendezvények, előadói estek, filmvetítések tarkítják és gazdagítják program-
jainkat. 

 

 Elmúlt évekhez hasonlóan, idén is tanúsítványt kapnak az Akadémia 
résztvevői. Ezt a tanúsítványt a Szövetséggel együttműködő hazai intéz-
mények (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Transilvania Egyetem, Apáczai 
Csere János Pedagógusok Háza) állítják ki, és mint olyant a kollégák 
munkahelyükön hasznosíthatják. Megjegyzendő, hogy az Akadémia nem a 
kötelező továbbképzési rendszerbe illeszkedő programajánlata Szövetsé-
günknek, így a programon részt vevőknek a dolgok jelenlegi állása szerint nem 
jár kreditpont. 

 


